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Questão 1) (2 pontos) Conforme os fenômenos estudados desenvolvem-se 
unidades adequadas ou convenientes. Na Astronomia, por exemplo, temos três 
unidades básicas de distâncias. i) A Unidade Astronômica (UA), definida como 
150 milhões de quilômetros devido a esta ser, aproximadamente, a distância 
média da Terra ao Sol; ii) O Parsec (pc), o qual vale cerca de 200.000 UA e é a 
distância na qual se veria a Terra e o Sol separados por um ângulo de um 
segundo de arco. Veja a figura ao lado. iii) Ano Luz (AL), vale, 
aproximadamente, 63.000 UA e é a distância que a luz percorre no vácuo em 
um ano.  

 
Pergunta 1a) (0,6 pontos) (0,2 pontos cada item correto) Suponha que os planetas tenham 
órbitas circulares ao redor do Sol. A distância Sol-Terra, como já escrevemos vale 1 UA. A 
distância Sol-Júpiter vale, aproximadamente, 5 UA.  
i) Qual a distância entre a Terra e Júpiter, em UA? ii) Esta distância é um valor fixo ou varia? 
iii) Se varia quais são os valores mínimos e máximos? 
Respostas 1a): 
i) A pergunta não tem sentido. Como os dois astros estão em movimento circular em torno do Sol, 

com diferentes períodos, logo, suas distâncias são variáveis. 

ii) Conforme respondido no item i), esta distância é variável. 

iii) A menor distância possível é de 4 UA, quando ambos estão alinhados e do mesmo lado do Sol e 

a máxima é de 6 UA, também obtida quando estão alinhados, mas com o Sol entre eles.  

 

Pergunta 1b) (0,4 pontos) Depois do Sol, a estrela mais próxima da Terra é uma anã 
vermelha, chamada Próxima Centauri e pertence a um sistema triplo, cujas estrelas mais 
brilhantes são Alfa Centauri A e B. Ela está a 1,3 parsec do Sol e já se procurou planetas ao 
redor dela, mas ainda nada foi encontrado. Calcule a distância entre Próxima Centauri e o Sol 
em UA. 
Resposta 1b) Pelo enunciado da questão 1 sabemos que 1 pc vale 200.000 UA, logo, 
 1,3 pc = 1,3 x 200.000 UA = 260.000 UA 
 
Resposta 1b): 260.000 UA  
 
Pergunta 1c) (0,5 pontos) Podemos dizer que a distância entre Próxima Centauri e a Terra 
varia apreciavelmente ao longo do ano? Por quê? 
 
Resposta 1c): Supondo 
imóveis Sol e Próxima 
Centauri e considerando 
apenas o movimento da 
Terra ao longo de um ano, 
poderíamos ter uma 
variação máxima de 1 UA para mais ou para menos, se supusermos que os três astros estejam 
no plano da órbita da Terra. Veja a figura. Porém 1 UA em 260.000 UA é algo desprezível, pois 
representa uma variação de apenas 0,00038%. 

Terra Terra Sol Próxima Centauri 

1 UA 1 UA 260.000 UA 
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Pergunta 1d) (0,5 pontos) (0,25 pontos cada acerto) i) Baseado nos itens anteriores, você 
acha que o brilho de Próxima Centauri, visto da Terra, varia consideravelmente durante o ano? 
ii) E o brilho de Júpiter? 
Resposta 1d):  
i) O brilho de Próxima Centauri não variará, pois como escrito no item anterior a distância 

entre a estrela e a Terra é praticamente constante num ano. Se lembrarmos que o brilho 

cai com o inverso do quadrado da distância, ainda mais desprezível será a variação do 

brilho. 

ii) Para Júpiter o brilho varia consideravelmente, pois a variação entre a menor e maior 

distância entre Terra e Júpiter é de 50%! Logo a variação do brilho será facilmente 

perceptível.  

 
Questão 2) (2 pontos) Pode-se facilmente ver, da Terra, que a Lua se move observando-se seu 
deslocamento entre as estrelas do “fundo” do céu. Neste movimento sua aparência (ou fase) 
também vai mudando de uma noite para outra. Podemos ver também que ela nasce e se põe todo 
dia, e que gasta 27 dias, aproximadamente, para dar uma volta ao redor da Terra. Pois bem, nessa 
pergunta vamos supor que você se mudou para a Lua, isto é, virou um “lunático”, e de lá poderá ver 
a Terra, o Sol, as estrelas e “matar” nossas curiosidades 
 

Pergunta 2a) (0,5 pontos) Morando na Lua você não vê as próprias fases dela, claro, mas 
talvez veja fases para a Terra. Aproveitando que agora você é um lunático, pois mora na Lua, 
perguntamos: Em qual fase você vê a Terra, numa noite em que da Terra vemos a Lua na sua 
fase cheia? Explique.  
Resposta 2a): 
Veremos a Terra na sua fase nova, pois para da 
Terra vermos a Lua na fase cheia é preciso que a 
Terra esteja entre o Sol e a Lua, logo da Lua não 
se vê a Terra. Veja a Figura ao lado, fora de 
escala, claro. 
 

 
Pergunta 2b) (0,5 pontos) Da Terra temos a falsa impressão de que a Lua não gira sobre ela 
mesma, pois a vemos sempre com a mesma face voltada para nós. Aproveitando que agora 
você é um lunático pedimos: explique-nos se é possível ver o Sol nascer no horizonte lunar, tal 
como vemos o Sol nascer no horizonte terrestre. 
Resposta 2b): 
 
Sim, é possível, porém o nascer do Sol no horizonte lunar é algo muito mais lento do que na 
Terra. Obs.: o que realmente importa nessa questão é que o aluno perceba que na Lua também 

existem “dias” e “noites”. Caso o aluno reconheça isso, mas mesmo assim responda “não” dizendo, por 
exemplo, que o nascer do Sol é diferente porque na Lua não há atmosfera, a resposta pode ser 
considerada como correta. 

 
Pergunta 2c) (0,5 pontos) Na Terra temos a alternância entre a parte clara e escura (a noite) 

do dia. Abusando da sua paciência, mas aproveitando que você é um lunático, diga-nos: 

quantas horas, dias ou meses dura a noite na Lua?  

 

Resposta 2c): 14,5 dias, pois é igual à metade do período sinódico, ou seja, metade do 
tempo entre, por exemplo, duas luas cheias consecutivas. Obs. Se a Terra não girasse ao 
redor do Sol, neste caso a resposta acima seria de 13,5 dias, ou seja, metade do período 
sideral. 

 

Sol Terra “nova” 

Lua “cheia” 
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Pergunta 2d) (0,5 pontos) Você já nos explicou sobre o nascer do Sol no horizonte lunar, 

pelo que agradecemos, mas temos uma última perguntinha, aproveitando, claro, que você é 

um lunático. Explique-nos se é possível ver a Terra nascer no horizonte lunar da mesma 

forma que vemos a Lua nascer no horizonte terrestre. 

Resposta 2d):  

Não. No enunciado da pergunta 2b é mencionado que sempre vemos a Lua com a mesma 

face voltada para nós. Isso significa que um “lunático” nessa face sempre veria a Terra numa 

mesma posição no céu. Além disso, um “lunático” que more na outra face da Lua jamais verá 

a Terra, da mesma forma que jamais podemos ver essa face aqui da Terra. 

 

Obs.: Na fronteira entre os dois hemisférios (o “visível” e o “não visível”) é possível ver a Terra 

nascer e se pôr, devido à libração da Lua (esta permite que, da Terra, sejam vistas cerca de 

59% da superficie Lunar). Caso o aluno diga “Sim” e cite que a libração faz com que uma 

parcela da superficie lunar veja o nascer da Terra, a resposta também deverá ser considerada 

certa. 

 
Questão 3) (2 pontos) Um tipo muito especial de estrela é chamada de Cefeida, pois apresenta 
uma característica muito interessante: seu 
tamanho aumenta e diminui 
periodicamente, fazendo com que seu 
brilho também aumente e diminua 
respectivamente. As Cefeidas são usadas 
na determinação de distâncias 
astronômicas, pois há uma relação entre 
seu período e a magnitude absoluta da 
mesma. Ao lado temos um gráfico que 
representa o brilho de uma Cefeida em 
função do tempo. 
 

Pergunta 3a) (1 ponto) Definimos o 
período (P) como sendo o intervalo 
de tempo entre dois picos (ou entre 
dois mínimos) seguidos. Qual o 
período médio, em horas, da Cefeida que deu origem ao gráfico acima? Registre seus cálculos 
e raciocínio.  
Resposta 3a):  
Utilizando-se os mínimos temos 5 períodos completos em, aproximadamente, 57 dias. Logo o 
período médio seria 57/5 = 11,4 dias = 273 horas. Usando-se os máximos temos 4 períodos 
completos em, aproximadamente 47 dias. Logo o período médio seria 47/4 = 11,7 dias = 280 
horas. Outros caminhos são possíveis, como determinar cada período separadamente e 
depois a média deles. De qualquer forma o valor deve estar aproximadamente, entre os dois 
valores acima calculados.  
Se a resposta nao estiver em horas o aluno perde 0,3 pontos neste item. 
 
Pergunta 3b) (1 ponto) Qual a variação média de magnitude (brilho) da Cefeida que deu 
origem ao gráfico acima? (Note que a unidade de medida de brilho usada é a própria 
magnitude, um sistema de medida de brilho muito usado na astronomia.) 
 
Resposta 3b): O valor médio dos máximos da magnitude é de, aproximadamente, 21,2, 
enquanto o valor médio dos mínimos das magnitudes é de, aproximadamente 20,4. Logo a 
variação média de magnitude é de, aproximadamente, 21,2 – 20,4 = 0,8 magnitudes. 

 



Gabarito da Prova de PRÉ-SELEÇÃO    (Só para alunos selecionados) 

XIV OBA – 02/09/2011                 TOTAL DE PÁGINAS:    6                Página 4 

 
Questão 4)  (2 pontos) Nesta questão você vai calcular a velocidade de escape da Terra. Uma 
nave lançada a partir da Terra será atraída gravitacionalmente por esta e sua velocidade irá diminuir 
gradativamente, desde que os motores fiquem desligados, claro. Entretanto, se sua velocidade 
inicial for maior do que um certo valor inicial, chamada velocidade de escape, mesmo sendo sempre 
atraída pela Terra, a nave continuará se afastando indefinidamente com sua velocidade sempre 
diminuindo, claro. (Na realidade, até ser atraída por algum outro corpo, mas não iremos considerar 
influências externas nessa questão.) 
Vamos relembrar os conceitos e as equações de energia cinética, potencial gravitacional e 
mecânica.  
 
A todo corpo de massa m, com velocidade v associamos uma grandeza chamada 
de energia cinética (Ec), cujo valor é dado pela equação (1). 
 
Sempre que elevamos um corpo de massa m, de uma pequena altura h acima do 
solo (usado como referência) ele adquire energia potencial gravitacional (EP), 
cujo valor é dado pela equação (2).  
 
No caso das sondas e naves espaciais a equação (2) precisa ser modificada. Adota-se o nível zero 
(referencial) da energia potencial no infinito e demonstra-se que a energia 
potencial gravitacional (Ep) de um corpo de massa m, a uma distância d em 
relação ao centro gravitacional, por exemplo, da Terra, de massa M, é dado 
pela equação (3), onde G é a constante da gravitação universal. O sinal negativo indica que em 
qualquer ponto do campo gravitacional tem-se energia potencial gravitacional menor do que a do 
infinito, no qual vale zero (Ep = 0).  
 
Enquanto só atuar a força gravitacional da Terra sobre a nave, a soma 
da energia cinética (Ec) e da energia potencial (Ep) é uma constante, a 
qual chamamos de energia mecânica (Em). Veja a equação (4).  
 

Pergunta 4a) (0,5 pontos) (0,25 pontos cada acerto) Suponha que uma nave (de massa m) 
tenha sido lançada a partir da superfície da Terra (de massa M e raio R), com a velocidade de 
escape (Ve), ou seja, ela atingirá o infinito, quando então, também sua velocidade será nula. 
Calcule (registre seus cálculos) i) a energia cinética e ii) a energia potencial da nave quando 
ela chegar no infinito a partir do lançamento mencionado. Lembre-se que a soma de ambas é a 
energia mecânica, a qual é uma constante. Despreze outras massas gravitacionais, atmosfera, 
tempo e altura durante a qual estão ligados os motores do foguete, etc. 
Resposta 4a):  
i) Como sua velocidade “no infinito” será nula, pela fórmula (1), a sua energia cinética será 0. 
 
ii) Como mencionado na texto, a energia potencial gravitacional no infinito também vale 0. 
 
Pergunta 4b) (0,5 pontos) Agora que você já calculou a energia cinética e potencial no infinito, 
e portanto a energia mecânica da nave lançada a partir da Terra, queremos que você forneça 
uma expressão literal para a velocidade de escape da Terra, claro. Ou seja, obtenha uma 
equação do tipo Ve = ...... onde do lado direito só pode ter G, massa e raio da Terra e fatores 
numéricos. 
Resposta 4b): Como explicado no enunciado (equação 4), a energia mecânica é a soma das 
energias cinética e potencial, a qual é uma constante, e vale ZERO, conforme determinado no 
item 4a. Esta constante é a mesma para qualquer ponto da trajetória da nave, logo, vale 
também para quando ela deixa a Terra, cuja distância “d”, neste caso é o raio R da Terra e a 
velocidade é justamente a velocidade de “escape”, Ve. Reescrevendo a equação 4: 

   
   

 
 

   
 

 
 e como a pergunta pede Ve temos como resposta final:    √
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Pergunta 4c) (0,5 pontos) Finalmente, calcule o valor numérico da velocidade de escape da 
Terra, Ve,  em km/s. Dados: Massa da Terra: 6 x 1024 kg, Raio da Terra: 6.400 km, Constante 
de gravitação universal, G = 6 x 10-11 m3 kg-1 s-2. Estes dados são aproximados para facilitar 
suas contas. Como não é permitido usar calculadora você pode dar uma reposta aproximada 
também. Lembre-se que a resposta foi pedida em km/s.  
Resposta 4c): 
 

   √
   

 

 
 √

   

 

 
 √

                           

           

 
 √

           

  

 
 √

 

 

 
    

 
     

 
   

  

 
  

 

Resposta 4c):          Ve   10 km/s.               
Observação: não há parcialmente certo para este item, pode-se contudo, aceitar valores bem próximos 
deste. 
 
Pergunta 4d) (0,5 pontos) A velocidade que você encontrou pode ser qualquer. De fato 
existem corpos tão densos que para eles a velocidade de escape teria que ser maior do que a  
velocidade da luz. Determine o raio no qual a velocidade de escape é a velocidade da luz 
(em função da massa M do corpo, do valor de G e da velocidade de escape, igual a c, neste 
caso).  

Resposta 4d): Já foi calculado no item 4b que    √
   

 

 
. Como é pedido o raio do corpo no 

qual a velocidade de escape seja igual à da luz, representada por “c”, basta isolar R na 
equação e substituir Ve por c para obtermos: 
 

  
   

  
 

    
Observação: Repare então que um corpo precisa da velocidade da luz para chegar no infinito 
lançado de um corpo com este raio! Esse raio é conhecido também como o raio de 
Schwarzchild de um buraco negro. Mas não iremos discutir aqui se a própria luz escapa ou não 
de um corpo, pois isso não é possível na teoria Newtoniana (a que usamos durante essa 
questão). Buracos Negros só existem em outra teoria da gravitação, a da Relatividade Geral 

 
Questão 5) (2 pontos) Um dos primeiros trabalhos de ficção científica sobre viagens fantásticas foi 
escrito pelo francês Cyrano de Bergerac, famoso espadachim e poeta narigudo que viveu no século 
XVII. Em sua obra História Cômica dos Estados e Impérios da Lua e do Sol, publicada em 1657, 
Cyrano concebeu uma série de métodos para levar o homem até a Lua. 
 

 
Retrato de Cyrano de Bergerac 

(Fonte: Hulton Archive / Getty Images) 
 

Abaixo apresentamos 5 métodos inventados por Cyrano para chegar à Lua. Leia as passagens a 
seguir e usando todos seus conhecimentos de física explique, em cada item, se ele poderia ou não 
funcionar.   
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(Lembrete: Newton publicou as leis que descrevem o comportamento dos corpos em movimento em 
1687. Isso significa que Cyrano não tinha conhecimentos sobre as Leis de Newton quando escreveu 
sua obra, mas você pode usá-los para explicar se as idéias de Cyrano funcionariam ou não). 

 
Pergunta 5a) (0,4 pontos) "Com o corpo tão nu quanto a sua mão, com pedaços de cristais 
cheios de lágrimas de orvalho da manhã, meu corpo exposto ao raios fortes do sol para deixar 
ele me absorver assim como absorve o orvalho." 
Cyrano raciocina que, como o Sol suga ou dissipa o orvalho, poderíamos subir prendendo ao 
próprio corpo recipientes cheios de orvalho. 
 
Resposta 5a): O orvalho é água condensada a qual se evapora ao amanhecer e fica em 
suspensão na atmosfera, logo não levará ninguém à Lua. Basta observar as pequenas folhas 
soltas e úmidas de orvalho, as quais ao amanher permanecem onde estão. 
 
Pergunta 5b) (0,4 pontos) "Com alguma habilidade mecânica fazer um gafanhoto com molas 
de aço e me arremessar por tiros de pólvora, rápidos e sucessivos, até as estrelas." 
Cyrano imaginou que pequenas explosões provenientes de tiros de pólvora pudessem 
impulsioná-lo rumo às estrelas. 
 
Resposta 5b): Este método funcionaria, pois é o princípio da ação e reação atualmente 
utilizado pelos modernos foguetes. 
 
Pergunta 5c) (0,4 pontos) "Desde que a fumaça tenha a propriedade de subir, carregar um 
globo com fumaça (gás, vapores), suficiente para me levar às alturas." 
Cyrano achava que uma pessoa que estivesse presa a um globo cheio de fumaça subiria junto 
com ele, uma vez que a fumaça tem a propriedade de subir. 
 
Resposta 5c): Não, na verdade a fumaça (visível) é mais pesada que o ar e sobe somente 
porque está sendo carregada pelo ar quente proveniente da queima do material que a libera. 
Mas ainda assim, aqui Cyrano prevê a criação de um balão (que só foi inventado em 1783). 
Mas um balão jamais poderia levar alguém até a Lua, pois esta fica além da atmosfera 
terrestre. 
 
Pergunta 5d) (0,4 pontos) "Ou então me lambuzar, untar, com tutano de boi. Desde que, no 
ponto mais baixo do zodíaco, Phoebus, gosta de sugar esse tutano." 
Nome usado na mitologia clássica, Phoebus é uma referência ao deus Apolo, ou o Sol. O Sol 
atrairia o corpo de Cyrano untado com miolo dos ossos de boi. 
 
Resposta 5d): Não. Cyrano está apostando em crenças mitológicas para atingir a Lua. 
 
Pergunta 5e)  (0,4 pontos) "Jogar um imã no céu é um método conhecido. O ferro com 
certeza perseguiria o fluxo do imã, rápido lance seu imã novamente então você poderá 
percorrer distâncias imensuráveis."  
Tendo um imã e uma chapa de ferro, lançando o imã para longe da chapa, ele conseguiria se 
projetar a grandes distâncias, baseando-se na atração existente entre os dois. 
 
Resposta 5e): Não. Mesmo sem gravidade este método não funcionaria, devido à conservação 
de momento linear ou quantidade de movimento.  

 


